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إعالنات
◄ إعالنات رسمية ►

إعالم تبليغ
تدعو وزارة املالية  -مديرية املالية العامة  -مالية محافظة بعلبك  -الهرمل
 دائرة التحصيل املكلفيت الواردة أسماؤهم في الجدول أدناه للحضورالى مركز الدائرة الكائن في بعلبك  -دورس  -مبنى مستشفى دار األمل
سابقا هاتف  371025/08 - 370879/08لتبلغ البريد املذكور تجاه اسم
كل منهم خالل مهلة ثالثني يوما من تاريخ نشر هذا اإلعالم ,وإال يعتبر
التبليغ حاصال بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة املراجعة املشار اليها
اعــاه ,علما انه سيتم نشر هذا االعــام على املوقع االلكتروني الخاص
بوزارة املالية:

254146

محسن علي املوسوي

RR137687143LB

529846

علي محمد زعيتر

RR137691576LB

259187

اسعد جعفر املوسوي

RR137691925LB

529862

زين علي معاوية

RR137685791LB

260214

علي محمد الحجيري

RR137687846LB

529871

محمد علي شكر

RR137691562LB

260217

محمود حسني عودي

RR137687832LB

532193

اياد لبيب كفوري

RR137691545LB

260303

احمد علي كرنبي

RR137687829LB

532641

مصطفى محمد شمص

RR137688665LB

260502

محمد محمود اللقيس

RR137692231LB

535269

علي عبد الله سلمان

RR137686576LB

260905

حسن عبد علي االحمر

RR137690085LB

535352

وفيق احمد الحسيني

RR137685788LB

261270

عصام عباس شداد

RR137685709LB

535424

عدنان محمد العزير

RR137685774LB

261821

حاتم فؤاد عبدالله

RR137687165LB

539602

حسني عبد الكريم عساف

RR137693943LB

261831

يوسف مخايل ليشع

RR137687815LB

541591

محمد هاني عبد الرؤؤف خزعل RR137691528LB

264677

محمد مهدي البرجي

RR137687188LB

542390

شوقي نايف الجباوي

RR137686580LB

268433

ورثة محمد اسامة عبد الرحمن
الرفاعي

RR137686987LB

542416

محمد مصطفى سكرية

RR137688648LB

272814

احمد صالح مظلوم

RR137687007LB

542559

خالد عبد املجيد الرفاعي

RR137691749LB

283861

نوفل مجيد حبشي

RR137691222LB

542699

اديب صبحي الحجيري

RR137688872LB

288942

محمد حسن ابو حمدان

RR137686899LB

542787

نضال علي كبار

RR137691735LB

291327

حسني حسن شكر

RR137686939LB

543066

فوزي غسان ملحم

RR137685995LB

291702

جهجاه محمد جعفر

RR137692302LB

545396

زيد عدنان الرفاعي

RR137688869LB

292775

فادي محمود حويجي

RR137686942LB

545571

احمد ناصر حسني حيدر

RR137691718LB

294008

احمد موسى محيسن

RR137686956LB

547914

هاني محمد املسلماني

RR137688855LB

297452

فرحان رفيق اسماعيل

RR137686355LB

547964

حسن حسني املوسوي

RR137686372LB

301024

صالح سامي زغيب

RR137688625LB

303694

عبد املنعم محمد الحجيري

RR137688617LB

303989

سامية احمد علي سليم

RR137686125LB

308977

هارون حسني شلحة

RR137692355LB

311406

الياس انطوان الكالس

RR137688594LB

320265

جهاد توفيق سلمان

RR137685876LB

330984

أنا ماريا خوان فرنسيسكو
بيريز

RR137691324LB

347384

علي حسني نزها

RR137688546LB

361947

علي ابراهيم مرتضى

RR137686770LB

363020

عليا علي صابر

RR137686783LB

363030

محمد حمد صابر

RR137686797LB

363040

شركة صابر وعليا التجارية

RR137686806LB

363053

حاتم فؤاد عبد الله

RR137686810LB

367008

علي سليمان شكر

RR137686837LB

367845

حسني محمد مراد

RR137686602LB

367897

طالل حسن املنذر

RR137686616LB

367952

حسن سعود شريف

RR137686620LB

369648

عماد علي ياغي

RR137691284LB

370073

دانيال حسني شقير

RR137691514LB

397202

علي ملحم دلول

RR137685862LB

417834

جوزف اسعد قرعة

RR137691505LB

418764

ابراهيم صالح املولى

RR137688532LB

421083

كميل اسعد قرعة

RR137691465LB

421192

علي مصطفى صلح

RR137691457LB

421520

زكي حسن عساف

RR137691443LB

423890

ناصر محمد علي الهق

RR137693926LB

435303

فاطمه محمد حوري

RR137688529LB

442236

حسن صالح عثمان

RR137691633LB

442258

علي ديب عواضه(ورثة)

RR137690690LB

456513

حسني خليل اللقيس

RR137691620LB

459882

حسني علي الديراني

RR137685902LB

497829

صبرية مصطفى خير الدين

RR137685859LB

498245

محمد محمود الحجيري

RR137688740LB

احمد ابراهيم نزها

RR137688736LB
RR137685845LB

رقم املكلف

اسم املكلف

رقم املستند

3463

البنك اللبناني الكندي ش.م.ل

RR160372109LB

13619

محمد علي ايوب

RR137687506LB

14400

احمد عباس منذر

RR150029849LB

14481

حسن علي عبدالله

RR137687510LB

14573

عامر احمد مرتضى

RR160372041LB

14674

ماريا سالفوف بوبوفا

RR137687660LB

14684

يحيى عبد الله جبلي

RR137687673LB

14851

نبيل محمد الحاج سليمان

RR137687449LB

45407

شركة االزدهار التجارية
(تضامن)

RR137687452LB

45417

محمد ابراهيم املوسوي

RR137687466LB

45431

مريم محمد ابراهيم

RR137687483LB

46231

علي محمد اللقيس

RR137681826LB

46344

فيصل حمد فرحات

RR137687608LB

73485

عادل عبد الله مرتضى

RR137687789LB

96701

حسني علي الزين

RR137690730LB

125872

كرم علي ايوب

RR137687792LB

125889

علي ابراهيم عساف

RR137690726LB

126217

نصري محمد امهز

RR137691151LB

126220

يوسف محمد امهز

RR137691148LB

140775

جمعية مؤسسات الشيخ
محمود فرحات التربوية

RR150027998LB

149655

عدنان علي مدلج

RR137690006LB

176753

حمد عباس شكر

RR137687404LB

191353

محسن جعفر املوسوي

RR137690814LB

206452

حسني محمد الفليطي

RR137688210LB

209281

حسن علي حعفر

RR137690828LB

209641

حسن صالح الطفيلي

RR137687214LB

210834

عماد محمد كنعان

RR137690845LB

211297

محمد عبد املجيد الحجيري

RR137688461LB

211371

علي حسن ناصر

RR137687259LB

211739

يوسف محمد كسر

RR137690859LB

218127

مهدي نايف الحالني

RR137687293LB

223035

جمال احمد عرفات

RR137690876LB

231487

محمد حمد قيس

RR137690893LB

233158

ماركريت طوروس ايفازيان

RR137685624LB

233307

صادق حويشان الدبس

RR137690916LB

242341

عباس غازي مرتضى

RR137690686LB

243266

مهدي علي شداد

RR137685522LB

244469

غسان غالب حمادة

RR137693651LB

244519

خالد ابراهيم الفليطي

RR137687948LB

244937

قاسم محمد طبيخ

RR137687090LB

245077

قاسم محمد الجمال

RR137692072LB

245196

محمد نجيب الديراني

RR137687109LB

245424

احمد حسن اللقيس

RR137688020LB

246154

نافذ علي جعفر

RR137694056LB

247695

محمد عبد العزيز مصطفى

RR137687112LB

248884

خليل متري حبشي

RR137692112LB

498356

249351

عماد حسني الحاج حسن

RR137685757LB

498368

قاسم علي عبد الساتر

249372

عدنان محمد محمد

RR137687695LB

498379

قاسم علي طي

RR137688722LB

249811

رضى علي نون

RR137694060LB

503364

جهاد منير محفوظ

RR137693930LB

250242

حسن يوسف شكر

RR137687700LB

503853

محمد خليل الحجيري

RR137688705LB

250310

ماهر حسن رعد

RR137687713LB

503861

عبد الوهاب محمد الحجيري

RR137688002LB

555052

حسن ابراهيم دبوس

RR137688841LB

565606

عدنان محمد يحي

RR137689538LB

568978

رائد عباس البرزاوي

RR137690301LB

576764

جهاد خالد الرفاعي

RR137686386LB

581413

وليد محمد االحمد

RR137686390LB

591757

منير علي موسوي

610778

يوسف محمد نصار

RR137686412LB

610955

حسني احمد القنطار

RR137686426LB

693471

طارق عبد الرحمان الشاطر

RR137690139LB

705314

يوسف موسى الخوري

RR160372130LB

717423

علي موسى جمال

723996

مصطفى علي قصير

RR137690156LB

769677

فاطمة حسني الغز

RR150030405LB

841286

محمود محمد البعريني

RR137693965LB

854097

ياسر محمد دلول

RR137685978LB

878001

وليد حسن منذر

RR137686443LB

879281

عادل مهدي جانبية

880478

محمد قاسم قانصوة الغوري

880538

غازي محمد حمود

RR160372143LB

884745

ابراهيم محمد علي مرتضى

RR160372056LB

885600

غسان احمد املرتضى

RR150030422LB

888023

مطانس يوسف موسى الخوري

888633

علي عبدو بكر

RR137689833LB

890828

سمير علي اللقيس

RR137690187LB

892073

سليمان حسني غصن

RR137693974LB

898496

حبيب محمد الجوهري

RR160372065LB

944541

ماريو علي طه

RR137686457LB

958932

متعب حسن حمزة

RR137689970LB

994086

اسكندر يوسف روفايل

RR137689714LB

1083352

حماده علي شريف

RR137689983LB

1093022

سلطان محمد علي يحفوفي

RR160372038LB

1098177

احمد محمد ابو الغول

RR137689997LB

1113690

علي محمد ديب عثمان

RR137690567LB

1127149

يوسف طانيوس كرم

RR137686474LB

1138607

علي حسني مسره

RR137686240LB

1172884

محمد هاشم مصطفى
الحسيني

RR137690598LB

1184395

حسني محمد الطقش

RR137685964LB

1184736

خالد عبد القادر الرفاعي

RR137690607LB

1192304

محمد نواف يزبك

RR137690624LB

250820

محمد حسني شلحة

RR137691885LB

503883

شركة عرسال للتعمير

RR137688682LB

1192306

حسنية ابراهيم يزبك

RR137690638LB

251711

رحاب فرحان مظلوم

RR137687727LB

520024

غسان حسني زين

RR137685916LB

1199915

وقف ايتام طائفة الروم
الكاثوليك

251864

يوسف حسني شكر

RR137687735LB

520350

دريد محمد شريف

RR137685920LB

1201993

احمد حسني القعفراني

RR137685465LB

252467

علي حسن منذر

RR137687744LB

529752

فهمي فرحان دبس

RR137691580LB

1204716

سهيل علي الدبس

RR160372024LB

252664

حسني محمود حلوم

RR137687982LB

529795

علي خليل سبالني

RR137685805LB

1205686

عادل مهدي مظلوم

RR137686267LB

